
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 19 

Ukas sosiale mål:  
Gode ord gjør godt! 
I uke 18 og 19 har skolen 
en språkkampanje som 
heter “Gode ord gjør 
godt». Vi fokuserer på 
positivt språkbruk og øver 
oss på å gi komplimenter 
til hverandre. 
 

 
 

HUSK EKSTRA 
MATPAKKE HVER DAG 

😊 
 
NB! Det er flere med 
sterk nøtteallergi på 
trinnet- nøtteforbud! 

Informasjon: Endelig skal skole og AKS driftes på gult nivå! Det betyr at elevene skal benytte seg av vanlige klasser i tiden fremover.  
Gi beskjed om det skal gjøres noen endringer i forhold gå hjem selv-tider/hentetider. 
 
Uke 19 blir en ganske kort uke med Kristi Himmelfartsdag torsdag 13.mai og planleggingsdag fredag 14.mai. Mange av dere skal feire Eid  

og har fått skole-SMS av rektor der dere må oppgi om barnet deres skal ha fri denne dagen. Ønsker alle muslimer en god Eid feiring! 😊 

 
ÅPNINGSTIDEN PÅ AKS PÅ GULT NIVÅ FRA OG MED MANDAG 10. MAI ER KL. 7.30 - 16.30.  
 
Fra kl. 8.00 er det UTE-AKS på morgenen. 
Er det fint vær er vi kanskje ute fra 7.30. 
  
Det er kun foresatte til 1. trinns elever som har tillatelse til å gå inn, med munnbind og hente sitt barn på AKS på ettermiddagen. 
  
PLANLEGGINGSDAG PÅ AKS FREDAG 14. MAI 
AKS er derfor stengt. 
  
AKS ER STENGT I HELE JULI 
 
AKS har Sommer-AKS i skolens ferie i juni til og med onsdag 30. juni og fra og med 2. august i høst. 
 
Vi ønsker at ingen barn blir hentet i tidsrommet 14.00-15.30 p.g.a læringsstøttende aktiviteter og måltid.  
Dersom barnet skal ha fri fra AKS eller det er noen dagsaktuelle beskjeder vil vi ha beskjed på SMS før 12.30 
Mobil: 95081080 (SMS beskjeder) 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

  

Mandag 10.05 Tirsdag 11.05 Onsdag 12.05 Torsdag 13.05 Fredag 14.05 

AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00   
Matpakke Matpakke  Matpakke FRIDAG FRIDAG 

Dagens hovedinnhold 
 13.00-14.00: Rusken! 
 
Elevene får 
plastikkhansker og plukker 
søppel rundt bygg 1. 
 
Vi skal også  
14.00: Matpakke 

 

 
 
Gode ord gjør godt! 
 
Komplimentsirkel 
 
Vi skal utvide forrige ukes 
aktivitet med en muntlig 
komplimentsirkel i 

smårgupper 😊 

Dagens hovedinnhold 
 

 13.00-14.00: Utelek+ 

matpakke 😊 
 
14.00:  
 

Mini «17. mai» 
 

 
 
Vi har tradisjonsrike 17. mai 
aktiviteter: 
 

- Støvelkast 
- Presisjonskast 
- Potetløp 
- Sekkeløp 
- Vannstafett 

- Saftis 😊 
 
 

Dagens hovedinnhold: 
 
 
13.00- 14.00: Organisert utelek 
ved bygg 1- Tennis 
 
14.00: Matpakke 
 
14.40:   
 

 
 
 
 
15.30:  

- Forming 
(plastalina/perling/plus 
plus) 

- Lek/Spill på basen 
- Utelek 

 

 

Kristi himmelfartsdag/ Eid 
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Aktivitetsskolen har 

planleggingsdag og er 
dermed stengt. 

 

 

God helg 😊 


